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 شیًٌ َای تذریس 

 يسىاریً سازی. تجارب عملی در فًریت َاسخىراوی ، َمراٌ با پرسش ي پاسخ ، بحث گريَی در خصًص 

 رساوٍ َای آمًزشی  
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 گرٍّی

5 ---- ---- 
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